NIEUWSBRIEF 6
Apeldoorn, 17 januari 2019
Dit is de zesde nieuwsbrief vanuit de KWS van het schooljaar 2018-2019. Mochten er naar aanleiding
van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van de KWS wenst u veel
leesplezier.
Mededelingen vanuit het team
Afgelopen week heeft Janneke Gerritsen afscheid genomen van de KWS. Janneke Gerritsen liep haar
LIO-stage in groep 5 en die heeft ze vorige week afgerond. We zijn trots dat Janneke Gerritsen klaar is
voor het leraarschap en haar bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs op de KWS. Via deze weg
wensen we haar veel plezier in het onderwijs en bedanken we haar voor haar inzet.
Voor de vakantie hebben we te maken gehad met verschillende zieke teamleden. Gelukkig zijn er een
paar na de vakantie weer gestart met hun werkzaamheden. Zo werkt Sylvia Aalten de komende
maanden aan haar volledige herstel. Zij zal vanaf komende week weer enkele dagdelen op school te
vinden zijn. Irene Geurtz is helemaal terug en geeft op maandag t/m woensdag weer les in groep 5.
Petra Rakers en Sanne Gerritsen zijn door ziekte en verlof voorlopig nog niet op school. We hopen
ook hen binnen afzienbare tijd weer te verwelkomen op de KWS.
Afgelopen week heb ik op de koffieochtenden kennis mogen maken met verschillende ouders. Ik heb
op deze wijze alvast een inkijkje mogen krijgen in de KWS door de ogen van ouders. Bedankt
daarvoor. Komende weken zal ik mij aan de kinderen in de groepen die ik nog niet bezocht heb
voorstellen. En daarna begint het oefenen van de namen… Voor de ouders die ik nog niet ontmoet
en/of gesproken heb, weet dat u welkom bent bij vragen, opmerkingen of suggesties. Ik zie uit naar
de samenwerking met u als ouders van de KWS.
Inschrijven van broertjes en zusjes
Het is januari en over een maand beginnen de eerste
gesprekken tussen directies en bestuur over de formatie van
2019-2020. Voor iedere school is het belangrijk om te weten op
hoeveel kinderen ze kunnen rekenen in het nieuwe schooljaar.
Dit geldt natuurlijk ook voor de KWS. Daarom willen we u vragen
om eventuele broertjes en zusjes van de kinderen die al op de
KWS zitten in te schrijven, dit is met name belangrijk voor de
kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden. Voor
inschrijvingen kunt u contact opnemen met Gerdien de Kroon of
Kees Kievit. Alvast bedankt.
Verhalen uit Trefwoord
Op de KWS werken we met de methode Trefwoord voor godsdienst. Elke dag vertellen leerkrachten
verhalen uit de bijbel of spiegelverhalen. De verhalen die verteld worden zijn geordend rondom
thema’s. Het thema van deze weken is LEREN. In de klassen worden de verhalen van Johannes de
Doper en Jezus in de woestijn vertelt. Ook wordt er gesproken over leren in andere culturen, hoe
gaat dat eigenlijk? We stellen ons in dit thema de vraag wat het betekent dat je als mens kunt leren
en hoe dit kan bijdragen aan jouw geluk en aan het geluk van de ander.
In één van de lessen komt het onderstaande gedicht voor, dit wilden we u niet onthouden.
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Zo leer je…
Klom je op een wankel trapje voordat het goed en stevig stond?
Liet je toen de voordeur open, dus ontsnapte jullie hond?
Croste je met losse handen, dat ging helemaal verkeerd?
Tja, dat was misschien niet handig. Maar je hebt ervan geleerd!
Leende je je zus d’r gympen en nu zijn ze modder-bruin?
Trapte je de nieuwe voetbal in je buurmans bloementuin?
Je kreeg stafwerk van de meester, dus je schreef een boze mail?
Niet zo slim bedacht je later. Maar wat leerde je weer veel!
Hielp je gisteren je broertje, zonder aandacht of geduld?
Liet je net een melkpak vallen, gaf je kleine zus de schuld?
Je kreeg spijt toen alles uitkwam, was ook duidelijk van slag.
Maar het geeft niet, want zo leer je, ja zo leer je elke dag…
Minister Slob in Apeldoorn
Minister Slob brengt op 27 maart 2019 een bezoek aan de regio Apeldoorn. Hij komt met het
Samenwerkingsverband (SWV) Apeldoorn praten over o.a. passend onderwijs. Ter voorbereiding op
dit bezoek is het SWV opzoek naar ervaringsverhalen over passend onderwijs. Daarom is vanaf heden
een online vertelpunt opengesteld tot 31 januari 2019. In de bijlage vindt u twee oproepbrieven om
ervaringen te delen via het online vertelpunt over Passend Onderwijs. Een oproepbrief voor u als
ouder en een oproepbrief voor uw kind(eren). Mocht u of uw kind(eren) een ervaring willen delen,
dan nodigen we u uit om dit te doen via het online vertelpunt.
Parro
Inmiddels verloopt de communicatie met ouders niet meer via Digiduif, maar
geheel via Parro. Bijna alle ouders hebben hun accounts geactiveerd. Heeft u
problemen met de app of kunt u zich niet aanmelden, laat het ons weten. Zo
voorkomen we dat u belangrijke nieuwsberichten mist.
Om Parro zo goed mogelijk te gebruiken hebben we een aantal “spelregels”
opgesteld. Deze vindt u hieronder, graag uw aandacht hiervoor.
Bereikbaarheid van de leerkrachten
Alle leerkrachten op de KWS hebben hun beschikbaarheid ingesteld op hun eigen werkdagen van
8.00 uur tot 17.00 uur. Als u een 1-op-1 gesprek start met de leerkracht kan het zijn dat deze op
“niet beschikbaar” staat. Dit betekent dat deze leerkracht die dag niet aan het werk is, of dat u een
berichtje stuurt buiten de gestelde beschikbaarheidsuren van de leerkracht. Wanneer een leerkracht
niet beschikbaar is, kunt u uiteraard wel een bericht sturen. Zodra de leerkracht weer op school is zal
hij/zij uw bericht lezen en zo nodig beantwoorden.
We streven naar een vlotte communicatie, maar wanneer een leerkracht op beschikbaar staat
betekent dit niet dat deze direct kan reageren of dit ook direct leest. We staan immers het grootste
deel van de dag voor de klas. Aandacht voor de kinderen en lesgeven krijgen voorrang. Voor
dringende zaken die niet kunnen wachten kunt u telefonisch contact opnemen. Net als Digiduif
gebruiken we de gespreksfunctie van Parro alleen voor organisatorische zaken/afspraken. Als het
nodig is om inhoudelijk informatie uit te wisselen doen we dit graag via een gesprek.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is kunt u bij de leerkracht van uw kind een ziekmelding doen via Parro.
Mocht u niet helemaal scherp hebben welke leerkracht er die dag voor de groep staat kunt u vanaf
8.00 uur letten op de beschikbaarheid bovenin beeld wanneer u een 1-op-1 gesprek start.
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Komt u daar ook niet helemaal uit, stuur dan uw ziekmelding voor de zekerheid naar beide
leerkrachten van de groep of u kunt telefonisch contact opnemen met school.
Onderling contact
Parro biedt ook de mogelijkheid om onderling contact op te nemen met andere ouders uit de klas in
de vorm van een 1-op-1 gesprek. Deze functie hebben wij open gezet met de spelregel dat het alleen
over organisatorische zaken zal gaan, zoals: speelafspraakjes, ophalen en wegbrengen etc.
Bel om 8.25 uur
Het is van belang dat de lessen op tijd beginnen. Het is de bedoeling dat we
om half negen echt kunnen starten in de klas. Dit betekent dat vanaf
aanstaande maandag 21 januari de bel voor aanvang van de schooldag vijf
minuten eerder gaat dan dat u gewend bent. De bel gaat dus voortaan om
8.25 uur. Van de kinderen verwachten wij dat ze dan in de rij staan om naar
binnen te gaan. De leerkrachten van de klassen halen de kinderen op vanaf
het plein. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Voor de groepen 1/2 staat de
deur, zoals u gewend bent, om 8.20 uur open. U kunt uw kind(deren) vanaf
deze tijd naar binnen brengen.
We willen u vragen om uw kinderen op tijd naar school te brengen en ons op deze manier te helpen
om echt te kunnen starten om 8.30 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Verkeersveiligheid
Graag uw aandacht voor het parkeren in de Professor Röntgenstraat. Waar we aan
de ene kant klaar-overs hebben om de kinderen veilig naar de overkant te brengen,
zijn er openslaande portieren in de Professor Röntgenstraat. Dat verhoogt niet de
door u en ons gewenste veiligheid voor de kinderen. In de buurt van school is
voldoende parkeergelegenheid. Nog beter: kom met de fiets! In de Professor Röntgenstraat geldt
beide zijden van de weg een stopverbod tussen 8.00 en 16.00 uur. Bedankt voor uw medewerking.
Welkom
De onderstaande kinderen zijn afgelopen weken gestart op de KWS:
Suus
Micha
Sham
Noël
Timo
Masa
Lieke
Tim
Wij wensen jullie een mooie tijd toe op de KWS. Jullie zijn van harte welkom!
Agenda
Vrijdag
Vrijdag

25 januari
01 februari

Klassenshow groep 1/2c en groep 6a
Lezen door de school.
Speelgoeddag groep 1/2

Verder willen u eraan helpen herinneren dat er dit schooljaar maar één week meivakantie is (29 april
t/m 4 mei). We merken dat dit nog niet bij iedereen in zijn of haar systeem zit.
Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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